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PROCES  VERBAL 
 

 
Încheiat azi, 30 iulie   2021   în şedinţa  ordinară a Consiliului Local Cicârlău. 

 Sunt prezenti 13  consilieri locali .  Participă d-nul primar Lupse Sorin, viceprimar Dănuț 
Nicolae, secretar  general al comunei Georgela Pop, consilierul personal al primarului – Herța 
Marius Nicolae.  
 Şedinţa este deschisă de primarul comunei care  da citire ordinii de zi :  

1. Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinta . 
2. Proiect de hotărâre privind  validarea unei dispozitii si  aprobarea rectificării bugetului 

local pe anul 2021  . 
3. Proiect de hotărâre privind  decontarea transportului cadrelor didactice si a personalului 

auxiliar. 
4. Proiect de hotărâre privind însușirea raportului de evaluare si aprobarea concesionarii  

prin încredintare directă   a terenului în suprafată de 6454  mp,identificat prin  CF nr. 
515666,  situat în localitatea Ilba, comuna Cicarlau , proprietate publica  a comunei.  

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea  începerii demersurilor pentru concesionarea  
Carierei Cornis Ilba.  

6.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea începerii demersurilor pentru concesionarea  
unui teren , proprietate publică a comunei.   

7. Diverse  
 
Domnul primar –   propune scoaterea de pe ordinea de  zi a  proiectelor de hotărâre nr. 49-51 
pana la clarificare situatiei juridice a terenurilor.  Pentru a le concesiona, daca se va merge pe 
aceasta idee  va trebui sa procedam la trecerea din domeniul  public in domeniul privat pentru  a le 
intabula definitiv, deoerece conditia obligatorie   la concesionare  este  intabularea  dreptului de 
proprietate in CF.  noi in acest moment   avem intabularea provizorie , cad oar asa s-a putut. Cu 
privire la proiectul de la cariera   va trebui probabil sa  actualizam datele de carte funciara a  
imobilului, doar azi dimineata am reusit sa intram in poseia CF-lui convertit. Doresc sa  facem ceva 
cu cariera respectivă , motiv pentru care o sa clarificam situatia juridica , dupa care vom stabilii   
daca vom merge pe concesiune, este o procedura destul de greoaie sau pe alta forma  de 
inchiriere, administrare, etc. Se   supune la vot ordinea de zi  -13 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 1 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind alegerea 
presedintelui de sedinta 
 Este propus si ales  cu  13 voturi pentru ,  presedinte de sedinta,  doamna consilier  Maria 
MICLAUS . 

Se da cuvantul doamnei  presedinte de sedinta Maria MICLĂUS care întreaba consilierii locali   
daca au obiectiuni la procesul verbal de la sedinta anterioară, care este aprobat în forma 
prezentată.  

Se trece la discutarea  punctului 2  de pe ordinea de zi  - privind  validarea unei dispozitii si  
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021  . 

 Domnul primar –s-a emis dispozitia primarului pentru banii care au venit la  cererea de 
plata pe proiectul   de drumuri, ca sa putem face plata  de 183 mii lei si în urma analizarii veniturilor 
si cheltuielilor bugetului local s-a constatat necesitatea modificarii repartizarii creditelor bugetare la 
unele capitole bugetare de cheltuieli, in forma de mai jos: 
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Nr. Crt Capitol/subcapitol 

bugetar 

Indicatori Influenta 

-mii lei- 

1 8402 2002 +30 

2 8402 710101 - 30 

3 67020307 

100101 -30.4 

100117 -1.6 

100307 -1 

4 68020502 570201 +33 

      
Se aproba modificarea listei obiectivelor de investitii pe anul 2021, dupa cum urmeaza: 
 

- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului ”Asfaltare strada Sperantei” in suma 

de 20 mii lei si se redistribuie la cap.8402 - titlul II- bunuri si servicii cu aceeasi suma 

- Se diminueaza creditele bugetare alocate obiectivului” Modernizare strada Pinilor” in suma 

de 25 mii lei si se redistribuie dupa cum urmeaza: 

o Se majoreaza creditele bugetare alocate la cap.8402 - titlul II- bunuri si servicii cu 

suma de 10 mii  

o Se majoreaza creditele bugetare alocate obiectivului „Modernizare strada Turan” cu 

suma de 15 mii lei 

Domnul primar – propunem virarea unor credite intre capitole, pe strada Turan dorim  
betonarea a aproximativ 75 ml, pe 2,5 m latime, am alocat la inceputul anului bani , dar nu cred ca 
ne ajung, pe considerentul ca fierul si materialele de constructie s-au scumpit foarte mult. 

 Domnul Bledea – faceti proiect ? 
Domnul primar – inca nu stiu, o sa vedem daca ne incadram in pragul  prevazut de lege pentru 

anul acesta. 
Pentru strada Pinilor din Handal  am alocat 25 mii lei, dar  nu cred ca ajung si din ce am 

discutat cu topograful, cei de la OCPI ne-au comunicat ca avem posibilitatea intabularii definitive in 
CF a strazii, dar asta înseamna ca   initial vom primii respingere pe intabulare provizorie. Eu zic  ca 
mai bine  stam si intabulam definitv strada, oricum fonduri pentru suplimentare nu avem  , iar  pe 
viitor vom aloca mai multi bani pentru aceasta investitie.  S-au mai alocat bani si pentru plata 
asistentilor , unde nu avem fonduri suficiente , deoarece nu am primit toti banii. 

   Este supus la vot proiectul de hotărâre – 13 voturi pentru  
Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi - Proiect de hotărâre privind  aprobarea 
decontării  transportului cadrelor didactice si a personalului auxiliar. 
 Domnul primar – este vorba de decontarea transportului pe lunile mai si iunie in suma de 5245 lei. 

Este supus la vot proiectul de hotărâre -13 voturi pentru  
Diverse  
In data de 6 august este pogramata semnarea contractului cu POCU pentru achizitionarea 

tabletelor si a echipamentelor IT pentru scoala. Suntem printre putinii care au reusit depunerea in 
prima transa a proiectului si obtinerea finantarii, celelalte UAT –uri au depus prin CJ. 

 Luni 2 august  o sa vina in teren o echipa de la DEL Gaz  Targu Mures , care va verifica in 
teren  starea  conductelor de gaz de la Ilba, împreuna cu firma SC Ofrim si cu ing. Moldovan care 
a facut expertiza tehnica.  Dupa verificarea  conductelor o sa vedem care este punctul de vedere al  
celor de la Targu Mures, ei se leaga de experiza , de faptul ca nu exista cartea constructiei.  Daca  
va trebui sa le preluam noi si sa facem reparatiile , daca conducta va trebui inlocuita , inca nu stim. 

Domnul Frentiu – poate expertiza facuta de  firma Ofrim  a fost  prea  superficială.  
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 S-a dat ordinul de incepere a lucrarilor  pe strada Primaverii . în zilele de 7-8 iulie o echipa 
de medici au fost prezenti  in comuna pentru vaccinarea doritorilor. 

In sedinta de luna viitoare firma TECH TEX probabil că o sa vina sa ceara acordul pentru 
infiintarea unui parc industrial. 

 Liviu Pop – în zona Vii nu a functionat   curentul   2 saptamani. 
 Domnul primar – eu stiu  ca nu functioneaza de  4 zile. Atata timp cat nu suntem anuntati , 

nu avem de unde sa stim. 
 Liviu Pop – l-am sunat pe domnul vice si am inteles ca s-a remediat problema , dar   tot nu 

a functionat. Domnul vice i-a spus sa-l sune el pe domnul Bledea. A crezut ca se face economie si 
nu merge  curentul pe timp de noapte.  

 Domnul vice- nu asa se face economie. 
 Bledea – a-ti facut adresa,  la cat timp a venit firma ? 
Domnul vice-  am facut adresa si a venit, dar din cauza vremii si din cauza crengilor se face 

scurt si nu mai functionează. 
 Bledea Ioan – prima data s-a remediat , dar a facut din nou scurt si nu au mai functionat , a 

fost vânt.  
 Liviu Pop – foarte multe drumuri s-au stricat 
 Domnul primar – nu stiu despre ce vorbiti,  eu cred ca toate drumurile sunt in stare buna, 

mai ales dupa reparatiile care s-au facut.  Ca le spala ploaia , asta nu avem ce face. 
 Liviu Pop – de drumul catre cimitir. 
 Domnul primar , da, dar este din piatra , apa se scurge pe el si-l spala. 
Domnul vice- se construieste  mult  si nimeni nu   iese cu sapa sa dirijeze un pic apele. 
 Domnul primar – s-a cumpara piatra de 1 miliard, am fost pe drumuri , inclusiv pe Zorilor si 

oamenii au fost foarte multumiti, nu putem dupa fiecare ploaie sa  alocam bani sa facem drumurile. 
 Bledea Ioan – s-ar rezolva totul printr-o rigolă.  
Domnul primar – este una pe Pticlau. 
 Bledea – da , este una , dar cu încă una s-ar rezolva situatia.  
 Am discutat cu domnul Erdeli sa ma cheme  să vad  cand puscă, am inteles ca  acuma 

este o alta tehnica si nu se aude, referitoare la cariere. 
 Liviu Pop – putul din Vii cand va fi pus in functiune? 
 Domnul primar  este pus de ieri, mai avem un pic de lucru si incercam  sa finalizam 

lucrarea la centrul din Vii. 
Liviu Pop – care este stadiul cu apa de la Tauti? 
Domnul primar – am discuta cu domnul primar Marinescu, pleaca in concediu,  m-a rugat 

sa-l lasam pana in luna august , deoarece au si ei probleme cu apa. 
 Adela  varga -    despre gazul de la Ilba la ce se referă? 
Domnul primar – dupa cum stiti  avem un contract tripartid  cu Del Gaz si  firma Sc Ofrim  

pentru realizarea   extinderii gazului pe unele strazi din Ilba . Ne-au mai ramas Lighetul, Viilor si 
Rozetei, dar din cauză ca cei de la Del Gaz nu sunt convinsi ca conductele  vechi sunt viabile, nu   
se poate merge mai departe si nu putem sa le punem in functiune.. De aceea i-am tot pistonat cu 
un raspuns si acuma vin in teren ei sa vada exact care este starea conductelor. O sa verifice 
starea conductelor pe tronsoane si la exterior si in interior. 

 Adela Varga- daca ne puteti spune ceva despre  procentul de   la capacitate. 
Domnul primar – am discutat cu doamna director - 60 %,  platim foarte mult  si investim 

foarte mult in scoala, in burse, in transportul cadrelor, au fost 54 elevi  cu medie peste 9,50,acuma 
din ce am inteles vor fi 34. 

 Liviu Pop – profesorii sunt multumiti de   rezultate? 
 Domnul primar – nu stiu  
Bledea Ioan  - care este stadiul pregatirii anului scolar  2021-2022 ? 
 Domnul primar – am discutat cu doamna director, trebuie sa  facem niste reparatii la 

scoala 2 Ilba, am avut prinse  in buget 3 centrale pe gaz ,  speram sa reusim sa  montam una la 
scoala 2.  

 Jurje Andrei -  la   zidul de pe deal catre bazin , in ce stadiu sunt lucrarile? 
Domnul primar – sunt aproape gata. 
 Dorca Nicolae -     ce este cu microbuzul  scolar? Sta de ani acolo, il mai misca cineva? 
Domnul  primar – ca sa-l folosim iti trebuie om, ii trebuie categoria D, am facut un calcul in 

pandemie si am iesit foarte bine cu inchirierea microbuzului, decat am fi angajat pe cineva. 
Intretinerea , licenta costa.  Il pornim , il verificam. 

 Domnul viceprimar – Marcel il mai porneste din cand in cand.  
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Domnul primar -  avem informatii ca se va da drumul la PNDL 3, o sa pregatim  un proiect 
care sa cuprinda mai multe drumuri,  ca sa-l avem pregatit. O sa cuprindem in el si  drumul de Sub 
deal , care  face legatura intre sate .  

 Dorca  Nicolae -  a ridicat si domnul Roman problema masinilor care parcheaza pe drum, 
nu poti circula de ele , se parcheaza si pe o parte si pe alta. 

 Domnul primar -  aici am gresit eu un pic, am fost in concediu, dar vom trimite adresa la 
toti. 

 Dorca Nicolae-  ne plangem ca se spala  drumurile, trebuie sa multumim ca nu am avut 
parte de calamitati cum au fost in alte parti si nici nu am vazut oamani iesind sa dirijeze un pic 
apele. Felicitari pentru lucrările de pe Valea Negrutii, este o mica problema , cu un  beton care a 
ramas  mai sus  si incurca circulatia. Isi poate  strica cineva masina si  noi suntem raspunzatori . 
Imi trebuie numai o sursa de current si se poate sparge. 

 Cadar Gheorghe- doreste sa stie daca s-au mai facut ceva demersuri pentru preluarea  
terenului   care  a apartinut domnului Sabou de la Asociatia  comunelor. 

 Domnul primar- doua comune au fost nominalizate pentru titlul de ,,cele mai frumoase 
comune”  din Maramures , una Grosii si una Cicarlau. În luna septembrie domnul Draghici  se va 
afla in  Maramures si poate o sa vina la noi , atunci o sa discut  fata in fata cu el aceasta problema. 

 Balan Ovidiu – se finalizeaza drumul catre bazinul de apa , care este  stadiul proiectului de 
apa. 

Domnul primar – cand am fost in concediu a fost o sedinta . Am inteles ca a fost depus 
proiectul la Jasper, si s-au cerut clarificari. 

 Ardelean Viorel – cu privire la concesionarea sau inchirierea  carierei, trebuie sa  vedem si 
cine vine la concesionare, sa-si achite datoriile, sunt  informati ca nu prea si-au platit datoriile.  

Primar – nu primesc autorizatia de functionare de la noi daca nu –si platesc datoriile. 
 Ardelean Viorel  -  cu privire la microbuzul scolar , de ce nu se angajeaza cineva cu toate 

categoriile , care sa deserveasca si  microbuzul si  utilaje pentru lucrări. 
 Domnul primar – noi  avem numai autoutlitara, pentru microbuz nu s-a gasit   cu categoria 

D  persoana si oricum fondurile pentru salarii  nu sunt acoperite, nu sa mai angajam.  Dinu a plecat 
in pensie , o sa facem formalitatile pentru concurs. 

 Ardelean  Viorel – cu privire la stationarea masinilor , ar trebui  montate indicatoare cu  
oprirea interzisa , facute sesizari la Politia Romana , la Politia rutiera  si sanctionati . 

 Domnul primar -  o sa incercam cu binele, iar daca nu o sa mearga o sa luam masuri. 
 Jurje Andrei – tot aia care stationeaza tot aia  isi lasa masinile in strada. 
  
Nemaifiind alte discutii pe ordinea de zi sedinta extraordinară a consiliului local se declară  

inchisa. 
  

 
 
 

        PRESEDINTE DE SEDINTĂ               CONTRASEMNAT SECRETAR GENERAL AL            
                  Maria MICLAUS                                            COMUNEI CICÂRLĂU    
                                                                                               Georgela POP  

 
  


